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Dagsorden 

1. Siden sidst 

2. Dokumentation versus patient-centreret konfidentialitet og 

samtykke 

3. Autorisation og fysioterapeuters selvforståelse (fast punkt) 

4. Holdningspapir om patient-pårørende inddragelse 

5. Forberedelse af medlemsmøde 

6. Evaluering af mødet (fast punkt) 

7. Eventuelt 

 

Ad. 1 

Tom Kjær Andersen er udtrådt af Danske Fysioterapeuters etiske råd. Brian 

har skrevet til Tom og takket for samarbejdet. 

Brian orienterede kort om manipulationssagen.  

De studerende har dannet Fysioterapeutstuderendes Landsråd (FLR) som en 

fraktion under Danske Fysioterapeuter. Brian deltog i stiftende 

generalforsamling ultimo april. De studerende medlemmer har siden 2014 haft 

de samme medlemsrettigheder som øvrige medlemmer af Danske 

Fysioterapeuter, fx stemmeret og valgbarhed. De studerende kan dog ikke 

søge Danske Fysioterapeuters Fond. 

Brian har deltaget i Etisk Råd og Lægeforeningens konference om retten til at 

få en diagnose. 

 
Ad. 2  

Jens kom med et oplæg om dokumentation versus patient-centreret 

konfidentialitet og samtykke: Der er potentielle oversete generelle etiske 

problemstillinger i Sund-hedsstyrelsens og Danske fysioterapeuters krav om 

at alt skal journaliseres - det kolliderer potentielt med et person-centreret og et 

nærheds-etisk perspektiv omkring eventuel indgået aftale om konfidentialitet, 

som naturligvis påvirker hvad og hvordan man skriver i journalen.  
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Rådet reflekterede over emnet: 

Kan det tænkes at fysioterapeuter - i nogle situationer - måske burde have 

udvidet tavshedspligt? 

Hvornår skal man som fysioterapeut undlade at skrive noget? 

Man har altid etisk forpligtelse til at være ærlig. 

Hver enkelt fysioterapeut er forpligtet til at skrive det nødvendige og relevante 

oplysninger i journalen. Det fremgår af lovgivningen. 

Hvad skriver vi? Har vi etisk ret til at skrive det? Hvad er patientens tarv i 

forhold til journalføring? 

Der er farer ved at standardisere journalerne i et omfang, så vi ikke får det 

hele med. Klinisk ræssonnering skal fremgå af journalen. 

Vi skal være bedre til at skrive noget hvordan vi som fysioterapeuter 

kommunikerer og relaterer til patienterne. Hvordan bringer vi det i spil? 

Har vi tilstrækkeligt sprog til dette? 

Hvordan kommer vi ud til hele medlemsskaren med refleksioner og drøftelser 

af etiske problemstillinger? 

 
Ad. 3. 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at etisk råd de 

kommende år skal have særligt fokus på autorisation og hvilken betydning 

autorisationen har for fysioterapeuters selvforståelse og identitet. Dette punkt 

er fast punkt på dagsorden. 

Etisk Råd drøftede autorisation og fysioterapeuters selvforståelse i forhold til 

autorisation, ansvar og forpligtelser. 

Det er oplevelsen, at de nyuddannede ikke altid er klar over forpligtelse og 

ansvar i forbindelse med autorisation. 

Etisk råd vil gerne skrive en artikel til fagbladet om etiske dilemmaer. 

Det blev foreslået, at fortrolighed og journalføring kunne være emne til artikel. 

Brian foreslog, at redaktionen (Anne Guldager) skal henvende sig til deltagere 

på medlemsmødet med henblik på artikel i Fysioterapeuten. Gurli går videre 

med dette. 

 
Ad. 4.  

Ved sidste møde drøftede etisk råd Danske Fysioterapeuters holdningspapir 

om patient- og pårørendeinvolvering. Holdningspapiret blev forelagt Danske 

Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 3. december 2015.  

Brian gav en orientering om hovedbestyrelsens behandling af 

holdningspapiret og kvitterede på vegne af hovedbestyrelsen for etisk råds 

kommentarer til holdningspapiret. Etisk Råd tog orienteringen til efterretning.  

 

Ad. 5. 

Under dette punkt evaluerede rådet det afholdte medlemsmøde om ”Tid til 

etikken” d. 2. november 2015 i Kolding. Rådet forberedte derefter aftenens 

medlemsmøde. 
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Ad. 6.  

Intet til dette punkt. 
 

Ad. 7.  

Der af holdes d. 6. oktober minifagfestival i Region Syddanmark med 

overskriften”Hvornår er nok nok?”. Se: https://fysio.dk/om-os/regioner/region-

syddanmark/nyheder/sat-kryds-i-kalenderen-til-fagfestival-2016/ 

 

Der skal udpeges nyt eksternt medlem til rådet. Rådet peger på i rækkefølge: 

Sune Frølund, forsker og filosof http://pure.au.dk/portal/da/sufr@dpu.dk  

Rasmus Willig, sociolog, forsker, RUC  http://www.rasmuswillig.dk/ 

Kristian Larsen, professor, Aalborg http://personprofil.aau.dk/112029 

Svend Brinkmann   http://personprofil.aau.dk/117579 

 

Det blev aftalt, at Gurli tager kontakt til Sune Frølund med henblik på 

deltagelse som medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd samt 

deltagelse med oplæg på kommende medlemsmøde.  

I fald Sune Frølund ikke har mulighed for at deltage i rådets arbejde, vil 

næstfølgende på listen blive kontaktet.  

Hovedbestyrelsen skal godkende det eksterne medlem. 

 

Næste ordinære møde og medlemsmøde aftaltes til d. torsdag d. 15. 

september. Møderne afholdes i Århus. 
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